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Мисия 
Насърчава социалната отговорност в българс-

кото общество. 

 

 

Стратегия 
Стимулира сътрудничеството между гражданс-

кото общество, бизнеса, националните и мест-

ни власти с цел подобряване качеството на 

живот и възможностите за развитие на хората 

в България. 

 

 

Цели 
 Генерира социални инвестиции от частни 

лица, бизнес сектора и различни публични и 
частни източници на финансиране; 

 Предоставя финансова и техническа под-

крепа на граждански организации, които ра-
ботят за удовлетворяване на социални нуж-
ди на обществото на национално ниво; 

 Допринася за ефективността, устойчи-

востта и многообразието на социални прог-
рами в България чрез отпускане на целево 
безвъзмездно финансиране; 

 Посредничи чрез предоставяне на профе-

сионални съвети, консултации, оценка, наб-
людение и проследяване изпълнението на 
проекти и програми; 

 Насърчава прозрачност, отговорност и 

професионализъм чрез придържане към ви-
соки етични стандарти; 

 Работи в сътрудничество с други граж-

дански организации на национално и местно 
ниво за развитие на социалната отговорност 
и устойчивост на гражданския сектор в Бъл-
гария. 

 
 
 

Ценности 
 Диалог 

 Отговорност 

 Зачитане 

 Участие 

 Прозрачност 

 Сътрудничество 
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Управляващ съдружник,                       

Пенков, Марков и партньори 
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Председател                                         

Българско Холандски Бизнес Клуб 

 

Директор  Мария Петкова  
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Представяме ви отчетът на Фондация Лале за 
2017 година. Това бе поредна година, в която  
продължихме работа по съществуващите  
програми и кампании и започнахме нови ини-
циативи и програми.  
 
Пътувахме и говорихме с партньори и съмиш-
леници. Научихме нови и интересни неща от  
колеги и партньори. Споделихме с тях нашия 
опита и наученото в практическа работа. Ста-
рахме се да работим с различни граждански 
организации в страната и да ги подкрепяме 
професионално и отговорно. Защото ние има-
ме обща цел - хората в България да имат по-
вече и по-добри възможности.  
 
Старахме се да прилагаме в работата си 
принципите, които сме приели за основни – 
диалог, отговорност, зачитане, участие, проз-
рачност и сътрудничество. 
 
Мария Петкова 
 
Директор 
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Програми  
 
Програма „Силата на семейството и общността“   

Контекст 
 
Програма „Силата на семейството и общ-
ността” е замислена като инструмент за 
овластяване на родители, семейства и об-
щности, за да имат те знания, умения и 
капацитет да защитават децата си от на-
силие, неглижиране, недобра грижа и да 
им осигуряват възможности за пълноцен-
но развитие и добри шансове за бъдеще-
то. Тази програма е продължение и надг-
раждане на тригодишна съвместна прог-
рама на Фондация Лале и Фондация Оук 
за изграждане на капацитета на местни 
граждански организации за подкрепа на 
деца и семейства с цел предотвратяване 
на насилие, малтретиране, изоставяне и 
настаняване на деца в социални институ-
ции. 
 
И през 2017 година хиляди семейства в 
България не могат да осигурят на децата 
си възможности за пълноценно развитие 
от ранна детска възраст, поради различни 
фактори като бедност и недостатъчни схе-
ми за подкрепа и програми за родители, 
за ранно идентифициране на трудности 
или забавяне в развитието и програми за 
деца от раждането до предучилищна въз-
раст и техните родители. 
 
Значителен брой деца живеят в риск от 
повтаряща се бедност. Патерналистични 
модели за отглеждане и възпитание на 
деца водят до пренебрегване на права на 
децата, недостатъчно внимание към тех-
ните нужди и шансове за пълноценното 
им развитие. Бракове и бременност на не-
пълнолетни девойки и младежи, неходене 
на училище са все още срещащи се прак-
тики. Социалната система е основана на 
регламенти, оценка на риска и родителс-
кия капацитет и санкции повече, отколко-
то на подкрепа и овластяване на деца, 
родители и общности. 
 
От системната си работа през годините 
ние знаем, че има нужда и е време за 
дейности, насочени към овластяване на 
семейства и общности по включващ, не 
стигматизиращ, не дискриминационен и 
не основан на санкции начин, а чрез  

предлагане на професионална подкрепа 
за посрещане нуждите и развитието на 
децата в приобщаваща и сигурна среда. 
В България има граждански организации, 
които разбират тези нужди и са развили 
начални практики за овластяване на деца 
и техните семейства. 
 
През последните години наблюдаваме 
растящ интерес и включване на бащи и 
други значими мъже от семейния кръг в 
грижи за децата, като резултат от разно-
образни целенасочени дейности и иници-
атива на неправителствени организации. 
Използването на разнообразните възмож-
ности за включване на мъжете и момче-
тата допринася за овластяване на деца, 
мъже, семейства и цели общности. 
 
Научни изследвания от последните годи-
ни категорично доказват, че въпреки ус-
ловията на живот в слабо развити общ-
ности и региони, децата на възраст от 0 
до 5 години, които имат достъп до прог-
рами за ранно детско развитие, компен-
сират в много голяма степен изоставане-
то в своето когнитивно и емоционално 
развитие. Ранната възраст е най-важна 
за израстването на децата. Разбирането и 
участието на родителите е това, което 
допринася изключително много за разви-
тието на децата. Затова и програмите за 
деца и родители през този период са най
-ефективни. От партньорите си от страна-
та научихме, че има много различни 
практически начини за включване на ро-
дители, разширени семейства и дори об-
щности в теми и инициативи за децата и 
тяхното развитие. 
 
Програмата 
 
Идеята на програма „Силата на семейст-
вото и общността“ е да предложи подкре-
па и овластяване на родители, семейства 
и общности, за да знаят, разбират и мо-
гат те самите да предпазват в ежедневие-
то децата си от насилие, неглижиране, 
недобра грижа и да им осигуряват въз-
можности за пълноценно развитие още от 
раждането. С реализирането на програ-
мата планираме да: 
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 подкрепим и стимулираме развитие-

то на модели и практики за овластя-

ване на хора и общности;  

 стимулираме граждански организа-

ции да работят с деца и семейства 

за пълноценно участие и подкрепа 

не само в рамките на социални услу-

ги; 

 демонстрираме заедно с партньорите 

си работещи успешни практики, кои-

то могат да бъдат разпространени в 

страната; 

 провокираме промени в практики и 

политики за грижа за децата чрез 

демонстриране на доказателства от 

оценени проекти на подкрепените 

организации; 

 насърчим и подкрепим граждански 

организации, които работят с деца и 

семейства, да разбират и включат в 

ежедневните си дейности принципи-

те за планиране и работа „Основани 

на правата на детето“, „Участие на 

децата“, „Недопускане на дискрими-

нация“, „Висшият интерес на дете-

то“, „Зачитане и надграждане върху 

силните страни“, „Не вреди!“; 

 допринесем за равни възможности 

за деца от раждането до предучи-

лищна възраст и превенция на отри-

цателните ефекти от бедност и не-

достатъчни родителски умения вър-

ху добруването и развитието 

им,  чрез подкрепа за семейства в 

изостанали  общности. 

 

Целите на програмата са: 

 Да допринесе за информиране, 

включване и овластяване на семейс-

тва,  деца и общности, за да се пре-

дотврати и/или намалят насилие, 

неглижиране, недостатъчна грижа и 

рискове за извеждане на деца от се-

мействата им; 

 Да повлияе за развитие  на ефектив-

ни практики и политики за грижи за 

децата, основани на доказателства 

от оценени и документирани модели 

на работа; 

 Да стимулира програма за ранно 

детско развитие на деца от изоста-

нали общности чрез адаптиране, ре-

ализиране и документиране на пи-

лотни проекти по Програма Сигурен 

старт в различни общини от мрежа 

от местни организации, чрез осигу-

ряване на разнообразни програми за 

родители и деца от 0 до 5 години за 

подкрепа на уменията на децата за 

учене, тяхното здравно, социално и 

емоционално развитие. 

 

Очакванията към кандидатстващи ор-

ганизации бяха: 

 Да имат практически опит в работа с 

деца и семейства в общността; 

 Да не изпълняват в момента проект, 

финансиран пряко от фондация Оук; 

 Да прилагат следните принципи в 

работата си с деца: 

 Поставят интересите и нуждите на 

децата в центъра на работата си; 

 Вслушват се в децата и насърчават 

детско участие, когато това е  под-

ходящо; 

 Прилагат Конвенцията на ООН за 

правата на детето; 

 Градят дейността си върху силните 

страни на деца, семейства и общ-

ност; 

 Имат ангажимент  за сигурността на 

децата, с които работят; 

 Сътрудничат си с институции, отго-

ворни за закрилата на децата, чрез 

застъпничество и/или изграждане на 

капацитета им; 

 Приемат детето в неговата цялост с 

потребностите и възможностите му; 

 Имат нагласа да се учат от грешките 

си. 
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Практическа реализация 

До 7 април 83 организации, които работят 

практически в цялата страна, представиха 

свои концепции за проект по програма 

„Силата на семейството и общността“. 

Всички концепции бяха задълбочено разг-

ледани с основно внимание върху предва-

рително заявените критерии. Двадесет и 

седем организации бяха поканени да раз-

работят пълно предложение за проект. 

 

През 2017 година Фондация Лале подкре-

пи първите проекти в рамките на инициа-

тива за програма „Сигурен старт“ в Бълга-

рия. 

 

През октомври организирахме работна 

среща с екипите на Клуб на НСО Търгови-

ще, Сдружение „Самаряни“ от Стара Заго-

ра, Сдружение „Бъдеще за децата“ от Ка-

занлък, Сдружение „Съучастие“ Варна и 

Фондация „Здраве и социално развитие“ 

София. Специално за тях д-р Лесли Кър-

тис, директор на Семеен център Евертън в 

Ливърпул, представи подробна информа-

ция за различните програми и възможнос-

ти за работа с родители, за привличането 

на семейства от общността в центъра, за 

развитието и подкрепата на членовете на 

екипа. Тя отговори на много въпроси на 

колегите от гражданските организации, 

които ще пилотират програма „Сигурен 

старт“ в България.  

Вярата в семейството променя 
живота на хората 
 
Фондация Лале започна програма за под-

крепа на местни организации, които ра-

ботят с деца и семейства, за подготовка 

на фамилни групови конференции. 

 

Това са организации, които са преминали 

обучение и са приели документа 

„Фамилни групови конференции: Прин-

ципи и практически насоки“.  Те работят 

с подготвени и обучени независими коор-

динатори.  

 

От началото на 2017 година Фондация 

Лале предостави на партньорите си без-

възмездно финансиране, възможности за 

обмяна на опит с колеги от България и 

Европа, допълнителни обучения, инфор-

мация и съвети. 

 

Половината от средствата бяха предоста-

вени от наш колега и приятел. Той и се-

мейството му организираха тържество за 

неговия рожден ден и бяха предложили 

на гостите вместо подаръци да направят 

дарение. Средствата бяха предоставени 

на Фондация Лале за подкрепа на се-

мейства. Удвоената сума бе предоставена 

като грантове на Сдружение “Шанс и зак-

рила“ Хасково, Клуб на НСО Търговище, 

Фондация „Ръка за помощ“ Добрич, Сдру-

жение „Бъдеще за децата“ Казанлък, 

Сдружение „Съучастие“ Варна. Те орга-

низираха фамилни групови конференции 

за 60 семейства с реални трудности в 

ежедневието. В проведените 60 фамилни 

конференции са участвали близо 440 чо-

века, като 90 от тях са деца и младежи. 

Всяко семейство е направило само свой 

план за справяне с проблемите и осигу-

ряване на добра грижа за всички свои 

членове - деца, младежи, възрастни хо-

ра. Плановете са подкрепени от местни 

НПО, ОЗД, социални услуги. 
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Програма EФЕКТИ - експерти 
намират ефективни концепции 
за обучение и подкрепа за се-
мейства 
 
С програма ЕФЕКТИ имаме за цел да наме-

рим ефективни концепции за обучение и 

подкрепа с участието на семейства и екс-

перти. Водеща тема на програмата е 

„Какво е добра образователна подкрепа и 

как нуждите на семействата могат да бъ-

дат посрещнати по най-подходящия и 

ефективен начин в общността?“. Програ-

мата включва запознаване и обмяна на 

концепции и практики в работата с деца и 

семействата им на различни организации 

и страни в Европа. Наши партньори в 

програмата са Diakonie Baden, Evange-

lische Hochschule Freiburg и BAG Fami-

lienbildung und Beratung e.V. от Германия, 

Udruga za rad s mladima Breza от Хърватс-

ка, Everton Nursery School and Family Cen-

tre от Обединеното Кралство и Haro, 

riksorganisationen för valfrihet jämställdhet, 

föräldraskap от Швеция.  Дейностите са 

съфинансирани по програма Еразъм+ на 

Европейската комисия. 

 

През 2017 година участвахме в две срещи 

и организирахме среща в София, на която 

представихме наши практики за включва-

не на семейства. 

 

Работно посещение в Ливърпул, Ве-

ликобритания, 27-31 Март 

Екипът на Фондация Лале посети партньо-

рите си Everton Nursery School and Family 

Centre в Ливърпул, Великобритания, в 

рамките на програма EФЕКТИ. Поканихме 

Ива Бонева, директор на Център за приоб-

щаващо образование и Мила Ташкова от 

Националната мрежа за децата да се 

включат заедно с нас в това посещение за 

обмяна на опит. 

 

Посещението започна с прием в тържест-

вената зала на Градския съвет на Ливър-

пул по покана на Кмета на града г-жа Рос 

Гладен. Темата на срещата на партньори-

те беше “Подкрепа за семейства в област-

та на образование и консултиране, вклю-

чително за семейства на емигранти. Кон-

цепции за сигурност на децата в семейни 

центрове и образователни институции в 

различните страни”. 

 

В продължение на близо седмица се за-

познахме на място с дейността на различ-

ни детските центрове в района на Ливър-

пул. Посетихме центровете Stoneycroft, 

Anfield, Fountains и Fazakerley. Основната 

част от програмата се проведе в комплек-

са детска градина и семеен център 

Everton. 

 

Английските колеги ни представиха начи-

на на работа в детската градина, яслата и 

семейния център. Различните центрове 

работят в различна комбинация от услуги, 

които са планирани и развивани в зависи-

мост от квартала и нуждите на хората в 

него. Основна насока в работата на цент-

ровете е привличането на родителите и 

членове на семействата на децата във 

всички форми на работа с деца, предоста-

вяне на разнообразна полезна и важна 

информация за родители, комбиниране на 

услуги, типове подкрепа и агенции с цел 

улесняване и ангажиране на родителите. 

Колегите от Германия, Хърватска, Швеция 

и България задаваха много въпроси и спо-

делиха свои наблюдения. 

http://www.tulipfoundation.net/bg/programs/bg/programs/effects-78
http://www.diakonie-baden.de/
https://www.eh-freiburg.de/university-of-applied-sciences
https://www.eh-freiburg.de/university-of-applied-sciences
http://www.familienbildung.de/index.php
http://breza.hr/en/
http://www.evertonnurseryschoolandfamilycentre.org/
http://www.evertonnurseryschoolandfamilycentre.org/
http://www.mynewsdesk.com/se/haro
http://www.mynewsdesk.com/se/haro
http://www.mynewsdesk.com/se/haro
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Работно посещение на семейни цент-

рове в Гьотеборг, Швеция, 19-20 юни 

 

Третата работна среща на партньорите от 

Швеция, Германия, Хърватска, Обедине-

ното Кралство и България в рамките на 

проект ЕФЕКТИ се проведе в Гьотенбург, 

Швеция в средата на месец юни. Темите 

на конференцията включваха превенция 

и здравно образование в ранните години 

и дългосрочни стратегии за прилагане на 

здравно образование особено в трудни 

моменти на преход и стрес. 

Наред с многото различни неформални 

разговори и обмен на информация имах-

ме интензивни работни дни на 19 и 20 

юни. Карин Алсен от общината на Гьотен-

бург направи интересно представяне на 

политиките на града и проекта „Равен 

Гьотенбург” включително с информация 

за промоцията на здравно равенство за 

всички жители на града. 

 

Вибеке Бинг говори развитието на семей-

ните центрове в Швеция – места за сът-

рудничество и социално включване. Кон-

цепцията е проста – всичко е на едно 

място и е достъпно за всяко дете. Семей-

ният център събира знание и опит от раз-

лични професионалисти, научни среди и 

хора от социална сфера. Центровете са 

замислени за родители, които очакват 

дете и всички деца на възраст до 6 годи-

ни и техните родители. Те представляват 

допълнителна предучилищна дейност, 

наречена  отворена детска градина, в ко-

ято деца и родители ходят заедно. 

 

Следобед всички заедно посетихме се-

мейния център в Ангеред, един от слабо 

развитите райони на града. Екипът ни 

представи своите цели, стратегия, дей-

ности и предизвикателства. Те отговори-

ха на много въпроси и ни показаха центъ-

ра. 

 

През втория ден всяка партньорска орга-

низация направи кратко представяне  с 

информация, изводи и коментари по те-

мата на срещата – здравна превенция във 

всяка страна,  безплатен достъп до 

здравни услуги, критерии и стратегии за 

интервенция в случай на малтретиране и 

неглижиране на деца, държавна политика 

за достигане на всяко семейство и закри-

ла на децата; здравно образование.  

 

Както всеки път Фондация Лале покани 

колеги от други организации да пътуват и 

да се запознаят на място с оценени и до-

казани практики в други Европейски 

страни. Галина Маркова от Ноу Хау цен-

търа за алтернативни грижи за деца към 

Нов Български Университет и Галина Би-

сет от Еквилибриум Русе участваха с нас 

в срещата и посещенията в Гьотеборг.  

 

Работна среща по програма ЕФЕКТИ в 

София, 11-14 ноември  

 

Включване на разширеното семейство и 

социалния кръг за изграждане на консен-

сусни планове от професионалисти и се-

мейства бе темата на четвърта работна 

среща в рамките на програма EФЕКТИ. Тя 

се проведе в София от 11 до 14 ноември 

2017. 

 

През първия ден партньорите представи-

ха практики и актуални политики от свои-

те страни за включване на семействата в  
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създаването на план за подкрепа. Фонда-

ция Лале представи накратко метода Ро-

дител за контакт и подробно практиката 

на фамилна групова конференция в Бъл-

гария. За практическото приложението на 

ФГК разказаха Янка Николова от Сдруже-

ние Шанс и закрила в Хасково и Людмила 

Цветанова от Център Мария в Горна Оря-

ховица, които се включиха в срещата на 

партньорите.  Споделената информация и 

обратна връзка от семейства и специа-

листи предизвика множество въпроси. На 

следващия ден участниците в срещата 

посетиха Център МИР на Фондация 

„Здраве и Социално развитие“ в квартал 

Факултета и се запознаха на място с цел-

та и различните програми за включване 

на деца и техните семейства. 

В следобеда на същия ден колеги от раз-

личени граждански организации и минис-

терства се присъединиха към нас в Дома 

на Европа. Д-р. Лесли Къртис, директор и 

главен учител на Детска градина и Семе-

ен център Евертън в Ливърпул  представи 

мисията и работата на центъра. Програ-

мата за ранно детско развитие „Сигурен 

старт” е създадена с цел облекчаване на 

детската бедност и социално изключване 

на деца в Обединеното кралство. От 1999 

г. тя се реализира на етапи. Създадени са 

500 местни групи, които обхващат близо 

4 милиона деца. Програмата насърчава 

социално и емоционално развитие, опаз-

ване здравето на децата и подобряване 

на уменията и способностите им  и подк-

репа на семейството като общност. Евер-

тън е един от първите центрове, създаде-

ни по програмата в Обединеното Кралст-

во. Той продължава да работи и развива 

нови дейности. 

 

Ута Ройтер от Das Diakonische Werk der 

Evang. Landeskirche in Baden e.V., Карлс-

руе представи от свое име и името на Яна 

Херцберг от BAG Familienbildung und 

Beratung e. V., Берлин национален проект 

на федералното правителство на Герма-

ния  „Шансове за родители II – спечелва-

не на родителите за ранно детско образо-

вание“. Целта на този мащабен проект е 

да подобри благосъстоянието на семейст-

вата и да намали неравенството, риска от 

бедност и социално изключване чрез пре-

вантивните ефекти на семейното възпита-

ние. В рамките на тази федерална прог-

рама специалисти от цялата страна полу-

чават допълнително  обучение по темата 

за образование и консултации за родите-

ли и семейства. То се основава на профе-

сионално тествана учебна програма, спе-

циално пригодена за нуждите на семейст-

вата, която предлага услугата на така на-

речените "Приятели на родители". Бю-

джетът от ЕСФ за тази втора фаза е над 

10 милиона евро. 

 

В третия работен ден д-р. Лесли Къртис, 

директор на Семеен център Евертън в Ли-

върпул, сподели подробна информация за 

различните програми и възможности за 

работа с родители, за привличането на 

семейства от общността в центъра, за 

развитието и подкрепата на членовете на 

екипа. Тя отговори на много въпроси на 

колегите от гражданските организации, 

които ще пилотират програма Сигурен 

старт в България   
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„Обмяна на практики за Фамил-
ни групови конференции в Ев-
ропа“  
 

Фондация Лале започна работа по нова 

програма за обмяна на практики за Фа-

милни групови конференции с партньори 

Gironde Departmental Council от Франция, 

Family Rights Group от Великобритания и 

NeuKolln von Berlin от Германия. Дейнос-

тите са съфинансирани  по програма Ера-

зъм+ на Европейската комисия. Дейности-

те са насочени към създаване на Евро-

пейска референтна стойност за практику-

ване на Фамилни групови конференции 

(ФГК) с помощта на ръководство за добри 

практики; изготвяне на стандарти за ка-

чество и практически ресурси, предназна-

чени да осигурят ефективен и устойчив 

дългосрочен подход; споделяне на най-

добрите знания за измерване на резулта-

тите и въздействието на ФГК за деца и се-

мейства и за местните и национални влас-

ти по отношение на финансовите залози; 

лобиране на вземащите решения на мест-

но, национално и европейско равнище за 

предимствата на подхода и в по-общ план 

за предимствата на разработването на но-

ваторски политики, които включват и се-

мействата в процеса на вземане на реше-

ния. Партньорите също така се интересу-

ват от проучване на нови възможни об-

ласти на приложение на ФГК (различни от 

благосъстоянието на децата). Екипът на 

проекта планира да разпространи резул-

татите от европейския проект във всяка 

една от партньорските държави, както и в 

Европейската мрежа на ФГК; да подкрепи 

бъдещия план на Gironde Departmental 

Council за обучение на професионалисти-

те в сферата на социалните дейности в 

подготовката за прилагане и обобщаване 

на ФГК в Gironde в средносрочен и дъл-

госрочен план. Работейки заедно през 

следващите две години, партньорите 

очакват да разширят знанията и приложе-

нието на ФГК в своите държави и във 

връзка с различни публични политики; да 

развият умения и професионални позиции 

с цел насърчаване на участието на се-

мействата в подкрепата и решенията, кои-

то ги засягат. 

 

Gironde Departmental Council е местната 

община, отговаряща за здравеопазването 

и благосъстоянието на хората в областта. 

Нейните компетентности са по-специално 

в областта на благосъстоянието на децата, 

насърчаване на здравето, интеграцията, 

борбата с нестабилността и социалното 

изключване, социалното развитие и авто-

номията на възрастните хора и хората с 

увреждания, средните училища, култура-

та, условията в селските райони, пожарна 

безопасност и опазване на околната сре-

да. С население от 1 505 517 души, Gi-

ronde е най-големият департамент в Мет-

рополитен Франция. Като основен орган 

за социално действие в региона, Gironde 

departmental Council разпределя 52% от 

своя бюджет към индивидуалните мерки 

за солидарност, т.е. 585 млн. евро са 

предназначени за социални действия - 

благосъстояние на децата, възрастни хо-

ра, хора с увреждания, здравеопазване и 

превенция. 

 

Family Rights Group е национална благот-

ворителна организация, обслужваща Анг-

лия и Уелс. Тя се управлява от управите-

лен съвет и се ръководи от главен изпъл-

нителен директор с подкрепата на висш 

управленски екип. Създадената през 1974 

г.  благотворителна организация работи с 

родители, чиито деца са в нужда, в риск 

или са в грижи, и членове на разширеното 

семейство, които отглеждат деца, които 

не могат да останат вкъщи. Family Rights 

Group има кампании за правото на се-

мействата да бъде чут гласа им, да бъдат 

третирани справедливо и да получат по-

мощ в ранен етап, за да се предотврати 

ескалацията на проблемите. Family Rights 

Group води политическата работа на  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://www.fgcnetwork.eu/
http://www.gironde.fr/
http://www.frg.org.uk/
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Kinship Care Alliance и защитава политики-

те и практиките, които държат децата в 

безопасност в семейната им мрежа. В на-

чалото на 90-те години Family Rights 

Group пилотира въвеждането на ФГК в 

Обединеното кралство и определя стан-

дартите за осигуряване на качеството на 

ФГК. Финансирана от Министерство на об-

разованието, Family Rights Group провеж-

да програма за изграждане на капацитет и 

консултантска помощ за подпомагане на 

английските местни власти да създават 

или да възлагат устойчиви услуги при 

грижите за децата като ФГК. Последният 

одит установява, че 75% от английските 

местни власти сами организират или въз-

лагат ФГК. Организацията е член на Евро-

пейската мрежа на ФГК и осъществява 

международни дейности за обучение и 

развитие на ФГК, включително в Шри 

Ланка, Италия и Китай. 

 

Bezirksamt NeuKolln von Berlin е едно от 

12-те кметства на Берлин. В квартала жи-

веят около 330 000 граждани от над 150 

националности. Обществените услуги се 

организират от местните власти. Често ад-

министрацията контролира само данъчно 

финансираните неправителствени органи-

зации. Последните работят главно на опе-

ративно ниво. Отделът за младежта отго-

варя за услугите в подкрепа на семейст-

вата. Основната задача е да се създават, 

управляват и финансират услуги за деца и 

техните родители. Опитът на Bezirksamt 

NeuKolln с ФГК е от последните 10 години. 

ФГК се предлагат на семейства от социал-

ните служби. Социалните работници от 

службите за социални грижи за деца ра-

ботят заедно с координаторите на ФГК. Те 

се финансират от местните власти и рабо-

тят в НПО. В Берлин ФГК е относително 

нов метод. Изпълнението е процес на сът-

рудничество в по-дългосрочен план между 

социалната служба за подпомагане на де-

цата и неправителствените организации. 

Има мрежа за ФГК в Берлин и Германия, 

както и в Европа. Bezirksamt NeuKolln ра-

боти заедно с университетите по прилож-

ни науки и има опит в обучението на пер-

сонала. 

 

Първа работна среща на партньорите 

в обмяна на практики за Фамилни 

групови конференции в Европа в Бор-

до, 22-24 ноември 2017 

Партньорите от Gironde Departmental 

Council от Франция, Family Rights Group от 

Великобритания, NeuKolln von Berlin от 

Германия и Фондация Лале от България 

имаха първа работна среща в Бордо от 22 

до 24 ноември. Срещата се проведе с до-

макинството на Департамент Жиронда и 

събра около 30 представители на местни 

власти, социални служби и граждански 

организации от четирите държави. 

Партньорите представиха своите органи-

зации и дейности. Общата тема, която 

свърза организациите от страни с различ-

ни култури и социални системи беше тех-

ният интерес и опит с модела фамилни 

групова конференция. Участниците обсъ-

диха амбициозните цели на съвместната 

програма, очакваните резултати, основни-

те елементи. През втория ден всички за-

едно посетихме  Pole Territorial de Solidar-

ite de basin в Лантон, където се запознах-

ме на място с работата на социалната сис-

тема в Жиронда. След посещението обсъ-

дехме подробно планираните дейности, 

обмяната на посещения през следващата 

календарна година, предвидените наръч-

ници и материали. 

https://www.berlin.de/ba-neukoelln/
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„Програма Сигурен старт в Цен-
трална и Източна Европа“  
 

Конференция „Програма Сигурен 

старт в Румъния” 

 

Тематична конференция “Програма сигу-

рен старт в Румения” събра на 2 март в 

Букурещ представители на министерства-

та на здравеопазването, образованието и 

социалната политика на Румъния, аген-

ции, университети и неправителствени 

организации. Събитието беше организира-

но от Hopes and Homes for Children Румъ-

ния с подкрепата и съдействието на Фон-

дация Лале. Темата беше възможността 

програма Сигурен старт да бъда адаптира-

на и пилотирана в страната.  

 

В началото на деня Мария Петкова от 

Фондация Лале представи контекста и 

концепцията на програмата в Европа. Ма-

рия Херцог от Сдружение „Семейство, де-

те, младеж“ представи развитието и про-

цеса на практическо приложение на прог-

рамата в Унгария в последните 12 години. 

Участниците поставиха множество въпро-

си и в края на срещата се обединиха око-

ло мнението, че програмата е подходяща 

и приложима в Румъния и те се ангажират 

да потърсят възможности за адаптирането 

и пилотирането й. 

 

Адаптиране и приложение на Програ-

ма Сигурен старт в Унгария 

 

Фондация Лале организира представяне 

на адаптирането и приложението на прог-

рама Сигурен старт в Унгария, за да могат 

професионалисти от различни сфери в 

България да се запознаят в детайли с на-

чина на функционирането й и ефекта от 

нея. Събитието бе открито от Зорница Ру-

синова, зам.министър на труда и социал-

ната политика, и Диана Ковачева, замест-

ник омбудсман на Република България. 

 

Специално за да разкаже за програмата в 

София беше  д-р. Мария Херцог, изследо-

вател, преподавател, активист, дългогоди-

шен член на Комитета за Правата на Дете-

то на ООН и Президент на Eurochild, Пред-

седател на УС на Сдружение „Семейство, 

дете, младеж“. Тя сподели  наученото от 

адаптирането и прилагането на програма 

Сигурен старт в Унгария в рамките на се-

минар на 30 май в зала SOHO. В срещата 

участваха над 30 представители на ми-

нистерства, ДАЗД, УНИЦЕФ и неправител-

ствени организации от страната и София. 

Те се включиха с различни въпроси и ко-

ментари. 

 

Темата за ранното детско развитие става 

все по-актуална в България и Европа. Тя е 

особено важна в контекста на реформира-

не на образователната, здравната и соци-

алната системи в България и други страни 

в ЕС. Научни изследвания показват, че 

инвестициите в ранно детско развитие, са 

с много по-висока обществена възвръщае-

мост от такива в други сфери. Това е и 

позицията, изразена в препоръката на Ев-

ропейската комисия от 20 февруари 2013 

„Инвестициите в децата — изход от пороч-

ния кръг на неравностойното положение“. 

Липсата на адекватна подкрепа за се-

мейства в риск се свързва с по-лоши 

здравни и образователни показатели, по-

висок риск от поведенчески и емоционал-

ни проблеми в зрялата възраст,  
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злоупотреба с вещества, насилие, прес-

тъпност и други предизвикателства, всяко 

от които носи сериозни обществени пос-

ледствия и разходи.“ 

 

Програми за ранно детско развитие съ-

ществуват от много години в Германия, 

Великобритания, Нидерландия,  сканди-

навските страни, Северна и Южна Амери-

ка. Последните научни изследвания на 

проф. Джеймс Хекман, лауреат на Нобело-

ва награда за изследванията си за иконо-

мическия ефект от ранно детско развитие, 

показват, че качествени схеми за ранно 

детско образование (0 -5 години) са осо-

бено ефективни в съчетание с  предучи-

лищни образователни занимания. Добрите 

когнитивни и социално-емоционални уме-

ния на децата водят до по-добро образо-

вание, здраве, социално и икономическо 

развитие. 

 

Програма Сигурен старт е създадена във 

Великобритания в края на деветдесетте 

години на миналия век на основа на прог-

рами HeadStart и EarlyHeadStart в САЩ. 

Резултатите от нея са оценени и докумен-

тирани. През 2004 година Унгария започ-

ва поетапно въвеждане на програмата, 

която на етапи обхваща цялата страна. 

 

 

 

 

Проект „Говори с мен“ 
 

През годината екипът на Фондация Лале 

започна обучения на доброволци за рабо-

та като ментори на бежанци по проект 

„Говори с мен“. Първите модули за две 

групи от млади доброволци се проведоха 

на 29 юни и 9 юли в офиса на фондация-

та. Младите хора, заявили желания да се 

включат като езикови ментори, се запоз-

наха с концепцията на проекта, задачата 

и очакванията към тях като езикови мен-

тори, разбиране за лични граници и рабо-

та в мултикултурна среда.  

 

Младите доброволци продължиха подго-

товката си в средата на юли. След това се 

включиха активно в разработването на 

теми за разговор с младите бежанци. Доб-

роволците събраха значителен брой сним-

ки за илюстрация на създадените теми и 

материали.  

 

Доброволци помагат на бежанци да 

говорят български език и да се ориен-

тират в културната среда в България 

 

През лятото започнаха срещите на млади 

доброволци и млади бежанци по проект 

„Говори с мен“. След проведените обуче-

ния за две групи доброволци по проект 

„Говори с мен“ младите езикови ментори 

разработиха десет различни теми за поре-

дицата срещи и разговори. Темите са в 

отговор на заявените интереси на бежан-

ците, с които се срещнахме и разговарях-

ме. Те са визуализирани с актуални сним-

ки от града, линкове, картинки и рисунки 

с цел да помогнат на младите бежанци да 

разбират и говорят български език и да се 

ориентират по-лесно в ежедневието на 

живота си в България. През юли органи-

зирахме първите общи срещи за запозна-

ване на ментори и бежанци с неоценимата 

подкрепа на Каритас София. 
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Веднага след това започнаха индивидуал-

ни срещи на младите хора. Целта им е да 

помогнат на бежанците да се впишат по-

лесно в езиковата и културна среда в Бъл-

гария.  Младите доброволци и бежанци 

имаха по 10 срещи, като всеки път разго-

варяха на различна подготвена тема. Раз-

бира се, младежите говориха и за различ-

ни други неща в зависимост от интересите 

и нуждите си. 

 

Млади доброволци и бежанци получи-

ха признание за срещите си за опоз-

наване на културната среда в Бълга-

рия 

Доброволци, бежанци, партньори по про-

ект „Говори с мен“ и гости се събраха на 

вълнуващо тържество по повод  на Месец 

на бежанците. През целия октомври в A 

Hub са организирани различни събития за 

всички, които искат да научат повече за 

бежанците, да се запознаят с тях и техни-

те култури, както и да помогнат за създа-

ването на социални иновации за тяхната 

интеграция. 

 

В рамките фондация Лале организира ве-

чер „Говори с мен“ на 18 октомври в прос-

транството A Hub, сред вълнуващите 

снимки от проекти на Световната банка, 

Каритас, Красивите лица на Сирия и Съве-

та на жените бежанки. Събитието беше за 

официално връчване на сертификати на 

участниците в едноименен партньорски 

проект, финансиран по европейската 

програма „Еразъм+. Нашите партньори от 

Gemeinsam leben & lernen in Europa от Па-

сау в Германия и Centrul de Voluntariat 

Cluj-Napoca в Румъния бяха заедно с нас в 

София за тази вечер. Целта на проекта е 

да създаде възможности за говорене и 

споделяне с връстници, той като езикът е 

основна форма за комуникация и предава-

не на знания и информация, а бежанците 

много често нямат възможност да практи-

куват езика на страната, в която се нами-

рат. 

 

През цялото лято млади българи добро-

волци към Фондация Лале бяха езикови 

ментори и помагаха на младежи-бежанци, 

решили да останат в България, да научат 

български език и повече за култура и тра-

дициите в България  и живота в София 

чрез поредица от неформални срещи-

разговори на различни теми. Темите бяха 

подготвени и разработени от самите доб-

роволци. 

Срещата беше емоционална за всички. 

Мирослава Георгиева, която всички поз-

нават добре, разказа накратко за срещите 

и връзките между доброволците и бежан-

ците. Много от тях сами споделиха впе-

чатленията и емоциите си.  Владимир Ки-

сьов, председател на УС на Фондация Ла-

ле и почетен гражданин на София, връчи 

сертификатите на доброволците и бежан-

ците от програмата. С нас имаше и гости, 

приятели и колеги. 
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Програма „Гранд Експерти“ 
 

Възрастните хора имат голям интерес и 

желание да участват в обучения за про-

дължаващо образование. В същото време 

много от съществуващите обучителни въз-

можности за възрастни предполагат физи-

ческо присъствие като по този начин изк-

лючват част от тях - възрастни с ограни-

чена мобилност, семейни ангажименти 

или хора от селските райони. Други пък 

са разработени от мултимедийни експер-

ти, а не от самите възрастни хора, както 

предвижда настоящия проект. 

 

Основната цел на проекта е да предостави 

възможност на възрастни хора самите те 

да станат автори в своята област на ком-

петентност, като използват нови техноло-

гии при разработването на иновативни 

дигитални материали за свои връстници. 

Дигиталните и педагогически компетенции 

и способността да обобщаваме и споделя-

ме собствения си опит с други връстници 

представлява специална, неизвестна до-

сега възможност за подкрепа на активния 

живот в късна възраст. 

 

Проектът предлага изключително нов и 

иновативен подход. Избрани възрастни 

хора ще бъдат обучени как самите те да 

разработят дигитални интерактивни учеб-

ни курсове и да ги предоставят на други 

възрастни в платформа за обучение. За да 

се осигури високо качество на създадени-

те материали, възрастните хора ще преми-

нат предварително през онлайн обучение, 

а мултимедийни експерти ще им помагат 

по време на процеса на разработване на 

дигиталното учебно съдържание. Новите 

форми на учене и използването на диги-

тални технологии правят допълнително 

обучението по-привлекателно и подкрепят 

целевата група да не изостава в техноло-

гичното развитие (дигитална компетент-

ност). Технологиите за обучение, базира-

ни на ИКТ, допълнително насърчават дос-

тъпното образование и гъвкавите начини 

на учене. Ще се улесни достъпът до въз-

можности за учене чрез интернет базира-

ни предложения и ще се насърчи между-

регионалното и европейското общуване и 

сътрудничество между възрастните хора. 

 

Основните дейности включват: 

 Обучение за създаване на дигитално 

учебно съдържание - разработване 

на курс и наръчник за възрастни, ко-

ито желаят да станат автори на он-

лайн учебни материали. Той ще оси-

гурява основите на дидактическите 

инструменти и инструкции за това 

как може да се създаде дигитално 

учебно съдържание (учебни модули, 

видеоклипове, интерактивни упраж-

нения и др.); 

 Създаване на иновативна платформа 

за обучение според изискванията на 

самите възрастни хора. Тя ще бъде 

подходяща и за мобилно обучение; 

 Дигитално, мултимедийно обогатено 

учебно съдържание - ще се извърши 

анализ на интересите и потребности-

те на възрастните по отношение на 

предлаганите учебни теми. Според 

резултатите, във всяка държава ще 

се избират 5 теми, за които обучени-

те възрастни хора ще разработят мо-

дули с дигитално съдържание. Теми-

те ще са свързани с ежедневието на 

възрастните хора, напр. "справяне с 

ежедневието след загубата на парт-

ньора", "справяне със заболявания 

като деменция" или "движение и хра-

нене, свързани с възрастта", но сами-

те възрастни ще ги определят и посо-

чат като важни за тях. Разработеното 

съдържание ще бъде тествано и оце-

нено от най-малко 20 възрастни хора 

във всяка от държавите - партньори. 

 

Планираните резултати от проекта включ-

ват нови и иновативни учебни програми, 

отворени образователни ресурси под  
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формата на кратки онлайн курсове, съз-

дадени от възрастни хора по теми, които 

са важни за тях. 

 

Чрез взаимодействието между практика, 

наука и политика на регионално, нацио-

нално и европейско ниво очакваме да 

постигнем и по-голямата си цел, а именно 

да се съсредоточи вниманието върху ак-

тивното участие на възрастните хора и да 

започне промяна за това на възрастните 

хора да се гледа като на група, която е 

неизменна част от Европейското общест-

во на знанието, а не единствено като на 

целева група за здравни и социални гри-

жи. Ще се търси по-голяма видимост и 

въздействие върху проблемите, свързани 

с активния живот на възрастните хора и 

активното гражданство, увеличение на 

възможностите за обучение за хората от 

третата възраст, взаимно обучение сред 

по-възрастните хора, насърчаване на 

между-културен обмен и подобряване на 

дигиталните умения чрез повишена упот-

реба на ИКТ на национално и европейско 

равнище. 

 

Нашите партньори са Институтът за ино-

вации в ученето към Friedrich-Alexander 

Universität Erlangen-Nürnberg и Bun-

desarbeitsgemeinschaft der Senioren-

Organisationen e.V. от Германия, Dublin 

City University от Ирландия, Foundation for 

Women's Issues (FJK) от Полша и Art-Age 

от Нидерландия. Проектът се реализира-

на с подкрепата на програма Еразъм+ на 

ЕС. 

 

 

Партньори от различни страни в Ев-

ропа се срещнаха, за да създават 

възможности за Гранд Експерти 

 

Екипът на Фондация Лале и партньорите 

от Института за иновации в ученето към 

Friedrich-Alexander Universität Erlangen-

Nürnberg; Bundesarbeitsgemeinschaft der 

Senioren-Organisationen e.V.; Dublin City 

University, Foundation for Women's Issues 

(FJK) и Art-Age се събраха в края на но-

ември 2017 във Фюрт близо да Нюрнберг, 

за да планират дейностите в рамките на 

нова програма GrandExperts. 

Партньорите представиха своите органи-

зации, дейности и експертиза. Всяка от 

тях представи също опита си в работа с 

възрастни хора, мотивацията на екипа и 

очакванията си за съвместната програма. 

Участниците имаха оживена дискусия за 

принципите, темите за дигиталните моду-

ли и начините за включване на различни 

групи от възрастни хора във всяка от 

страните. Те говориха също за възможни 

примери и съдържание на базата на пре-

дишен опит от проекти и работа с възрас-

тни хора, които могат да бъдат използва-

ни за създаването на обучителен курс и 

кратки модули. 

http://www.ili.fau.de/index.php/en/
http://www.ili.fau.de/index.php/en/
https://www.fau.de/
https://www.fau.de/
http://www.bagso.de/
http://www.bagso.de/
http://www.bagso.de/
http://www.dcu.ie/
http://www.dcu.ie/
http://www.kobieta50plus.pl/
http://www.kobieta50plus.pl/
http://www.art-age.nl/site/home
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node_bg
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Награди Проект на Годината 
2016 
 

За поредна година Фондация Лале орга-

низира церемония за награди Проект на 

Годината 2016. Събитието събра в Лите-

ратурен Клуб Перото в Националния 

Дворец на Културата представители на 

организации с номинирани проекти и 

гости. Водещата Анна Ангелова от сут-

решния културен блок на БНТ разказа да 

историята на конкурса и наградите. Три-

те равностойни награди се присъждат за 

дванадесета поредна година. Те са спе-

циално изработени от проф. Георги Чап-

кънов. 

Мария Петкова, директор на Фондация 

Лале, поздрави екипите на всички орга-

низации, чиито проекти бяха номинира-

ни. Тя представи и поздрави за съпри-

частието членовете на журито – доказа-

ни професионалисти и социално ангажи-

рани личности. 

 

Севда Шишманова, програмен директор 

на Българска национална телевизия, и  

Никола Добрев, главен изпълнителен ди-

ректор на КЦМ 2000 Груп, разказаха за 

проект „Подкрепи семейство“ на фонда-

ция „Карин дом“. Колеги от Фондация 

„Карин дом“ и SG Експресбанк България 

получиха наградата и говориха за парт-

ньорството си в подкрепа за семейства 

на деца със специални нужди. 

 

Камелия Величкова, ръководител на Ди-

рекция Комуникация и координация на 

Банка ДСК, представи проект „Трудова 

практика - обучения в трудови и социал-

ни умения за младежи с интелектуални 

затруднения” на фондация „Светът на 

Мария“. Владимир Пенков от „Пенков, 

Марков и партньори“ и член на УС на 

Фондация Лале, говори за гражданските 

организации и хората. Двамата поздра-

виха представителите на отличената ор-

ганизация, които разказаха за работата 

си. 

Д-р Красимира Чемишанска,  генерален 

мениджър на Амджен България и прези-

дент на Американска търговска камара в 

България сподели впечатленията си от 

проект „Едно училище за всички“ на Цен-

тър за приобщаващо образование. Ве-

нислав Йотов, генерален мениджър на 

AIG България и член на УС на Фондация 

Лале, говори за значението на проекти-

те, в които хората се променят. Задно те 
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връчиха наградата на представителите на 

центъра, които представиха смисъла и 

целта на усилията си. 

Специална награда бе връчена на Роналд 

ван дер Гисен, директор на фондация 

Орание Фондс, за многогодишно парт-

ньорство и приятелство. Членовете на УС 

на фондацията го поздравиха и увериха, 

че мисията на организацията е в добри 

ръце. 

Тържеството завърши с наздравица за 

всички, които получиха награди; за хора-

та, свързани с всички номинирани проек-

ти в тазгодишния конкурс Проект на Годи-

ната и за всички хора в България, които 

ежедневно работят, за да бъде животът на 

другите по-добър и България по-добро 

място за всички нас. 

 

Тази година в конкурса Проект на Година-

та бяха номинирани 22 разнообразни про-

екта от цялата страна. Седем от тях се из-

пълняват в големи градове, единадесет – 

в столицата, а пет – в малки градове и 

места. Един от проектите се осъществява 

в партньорство с 6 организации в няколко 

населени места, а друг е с международно 

участие. Проектите са представени от 

граждански организации и партньори, 

членове на екипа, доброволци, родители 

и близки на децата, ученически клубове, 

читалища, общински съветници и гражда-

ни, участвали в дейностите. 

Фондация Лале обяви конкурса за най-

добрите проекти на 2016 година за двана-

десети  пореден път в края на миналата 

година. Както всяка година представените 

проекти бяха оценени по резултатите; ус-

тойчивост  на дейностите във времето; 

финансова ефективност; участие на целе-

вите групи и местната общност; новаторс-

тво и приложимост на идеята в други на-

селени места. 

 

Конкурсът и церемонията Проект на Годи-

ната 2016 бяха организирани с подкрепа-

та на Националния дворец на културата и 

медийното партньорство на Българска на-

ционална телевизия, вестник Капитал, Ка-

питал Дейли и Информационния портал на 

НПО в България.  
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Награди "За Енджиотата и  
хората" 
 

Годишните награди „За енджиотата и хо-

рата" бяха обявени на 7 ноември 2017 на 

вълнуващо събитие. Наградите бяха пред-

ставени от членовете на журито Виктория 

Блажева, Първи вицепрезидент и Дирек-

тор управление "Връзки с обществеността 

и корпоративни комуникации" на Уникре-

дит Булбанк; Марин Бодаков, поет, препо-

давател в СУ „Св. Климент Охридски“ и 

редактор във вестник „Култура“ и Георги 

Ангелов, журналист, преводач и водещ на 

„История БГ“ и "Библиотеката" в Българс-

ка национална телевизия. 

 

Награди получиха две есета, избрани от 

журито по предварително обявените кри-

терии - човешки език на писане, ясно и 

разбираемо представяне на организация-

та и значението й за хората, интересен и 

вълнуващ разказ. 

„Искам да се поклоня на всеки един от 

Вас за работата, която вършите. Респек-

тирате ме и съм сигурна, че корпоратив-

ния свят може да научи много от вас. И се 

надявам да ни търсите и да ни препода-

вате човещината, която имате“ – каза 

Виктория Блажева в началото на събитие-

то. Тя обяви наградата за текста 

„Майката на детската площадка" на Мая 

Цанева от Гражданска инициатива за бе-

зопасни детски площадки. 

 Марин Бодаков насърчи колегите от 

гражданските организации така: 

„Разказвайте какво правите, като на де-

ца, като на тийнейджъри, защото вие 

правите прекрасни неща и трябва да се 

знаят, да бъдат разбрани от хората. Най-

впечатляващо от всичко е вашата скром-

ност и мисля, че тъкмо тя е вашата голя-

ма сила. Смятам, че колкото по-

простодушно разкажете за това, което 

правите, толкова повече хора ще привле-

чете. И Ви благодаря, че сте отделили 

време от писането на проекти, за да бъ-

дете самите себе си.“ Той допълни, че от-

дръпване и погледът отстрани често по-

мага за хората да видят по-ясно смисъла 

и промяната от работата си. 

„Също като Марин мисля, че има опреде-

лено израстване на текстовете в конкурса 

спрямо миналата година. Пред нас стоеше 

трудната задача да се абстрахираме от 

каузите и идеите, които защитавате, но 

аз намерих изход - всички каузи в предс-

тавените текстове ги намирам за изклю-

чителни, в този смисъл за мен те бяха на 

равно и от там нататък ми остана да гле-

дам само текстовете, защото това е кон-

курс за текст.  Признавам, че имаше текс-

тове, които са написани наивно, имаше и 

такива, които не биха ме спечелили за 

каузата си въпреки, че личи че хората 

твърдо стоят зад нея. Но три от текстове-

те се откроиха много ясно. В този, който 

най-много ме впечатли – текста на  
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Фондация Асоциация „Анимус" има  един-

ство между формата и съдържанието" - 

започна Георги Ангелов. И прочете есето 

„Елена в кутия" на Ренета Величкова от 

Кризисен Център „Света Петка" към Фон-

дация „Асоциация Анимус“. 

 

Конкурсът „За енджиотата и хората" беше 

организиран от Фондация Лале и Инфор-

мационния портал за неправителствените 

организации в България за трета година с 

цел да насърчи гражданските организа-

ции да използват ясен и разбираем език, 

когато разказват за работата си на хора-

та, с които и за които работят, организа-

ции, медии, дарители, доброволци, об-

щество.  Тази година със свои текстове на 

тема „Защо моята организация е важна за 

хората“ участваха 39 граждански органи-

зации от цялата страна. Двете  награди 

са  равностойни и включват сертификат и 

насърчителен грант от 500 лева. 

 

 

 

 

 

 

 

 Благодарим, че винаги намираме при 

вас интересна и актуална информация за 

добри дела и инициативи. 

 

 А. Василева, ръководител 

 Гражданско сдружение 

 "Алтернатива55", Стара Загора  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Награди Доброволческа  
инициатива 2017 
 

Годишните награди Доброволческа ини-

циатива 2017 бяха връчени на публична 

церемония в присъствието на добровол-

ци, колеги от граждански и бизнес орга-

низации, библиотеки, читалища, училища 

и гости. Церемонията се проведе на 7 де-

кември и бе открита от Мария Петкова от 

Фондация Лале и Ренета Венева от Наци-

онален алианс за работа с доброволци. 

По повод на наградите Доброволческа 

инициатива и Международния ден на доб-

роволците 5 декември, Президентът на 

Република България г-н Румен Радев изп-

рати до  участниците в конкурса приветс-

твие, което бе прочетено от Димитър Ми-

нев, директор на Народна Библиотека 

„Иван Вазов” в Пловдив. 

Йоан Димчовски, ученик в Националното 

музикално училище „Л. Пипков”, поздра-

ви участниците с вълнуващо изпълнение 

на китара на Романс от Йохан Каспър 

Мертц и Романс от Николо Паганини. 

 

Специално видео приветствие за добро-

волците в България изпрати и Ууна 

Айткен,  Президент на Volonteurope –  Ев-

ропейската  мрежа на доброволчески ор-

ганизации, активни в насърчаване на 

доброволчеството, активното гражданство 

и социалната справедливост в Европа и 

директор на Volunteering Maters в Обеди-

неното Кралство. 
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По традиция членовете на журито обявиха 
и връчиха наградите. Огнян Златев, ръко-
водител на Представителството на Евро-
пейската комисия в България, представи 
инициативата „Дари час” на Дружество 
„Знание”.  

Следващото отличие обяви и връчи Сте-
фан Китанов, директор на Международния 
София Филм Фест, който разказа за пър-
вите си впечатления и личен опит в рабо-
та с доброволци в България, Европа и 
Америка. Той представи „ПРОМЯНАТА“ - 
най-голямата социално отговорна инициа-
тива на Нова Броудкастинг Груп в парт-
ньорство с фондация Reach for Change 
България.  

Алексей Лазаров, главен редактор на вес-
тник „Капитал“, връчи наградата на мла-
дите доброволци от Сдружение „Младежки 
и граждански инициативи в Розовата до-
лина“ в Карлово, които са превърнали за-
пуснатия парк „Войнишка майка“ в жела-
на територия за хората не само от кварта-
ла, но и от целия град.  
 

В края на церемонията представителите 
на наградените организации се снимаха с 
членовете на журито и организаторите. 
Участници и гости заедно аплодираха дъл-
го и с настроение всички доброволци в 
България, които ден след ден променят 
себе си и света около себе си. 

Тази година общо 45 инициативи на мест-
ни доброволци, реализирани в градове и 
села, бяха номинирани за наградите Доб-
роволческа инициатива 2017. Конкурсът 
бе организиран от Фондация Лале и Наци-
оналния алианс за работа с доброволци за 
седма поредна година и беше отворен за 
граждански и бизнес организации, учили-
ща, читалища, доставчици на социални 
услуги, културни организации, спортни 
клубове и доброволчески групи, които 
през настоящата година са организирали 
доброволческа инициатива, без разлика 
на целта и начина на организация, място 
и време на реализация, източници на фи-
нансиране, брой и възраст на добровол-
ците. 
 
Стефан Китанов, директор на Междуна-
родния София Филм Фест и член на 



Годишен отчет 2017                                                                       27 

 

Европейската филмова академия, Алек-

сей Лазаров, главен редактор на вестник 

Капитал и Огнян Златев, ръководител на 

Представителство на Европейската коми-

сия в България избраха най-добрите и 

ефективни инициативи по предварително 

обявените критерии - резултати, значе-

ние за хората в общността; брой и харак-

теристики на участниците; значение на 

инициативата за развитието на екипа на 

организацията и доброволците; финансо-

ва ефективност.  

 

 

 

 

 

 

 Поздравления за добрите дела, които 

стъпка по стъпка изграждате всеки ден! 

Благодарим Ви за информационния бюле-

тин с интересна и полезна за нас инфор-

мация. Успехи и здраве - от екипа на 

фондация "Съвременност". 

 

 Янка Александрова, 

 Мениджър проекти 

 Фондация "Съвременност"  

 

 

 

 

 

 

 

Национална кампания  
„Да бъдеш баща” 
 

Ден на Бащата - 18 юни   

 

Когато пораснат децата следват примера, 

а не съветите на баща си. Имаме много 

кратко време, само няколко години,  да 

покажем на децата нашия свят, за да рас-

тат в техния, да им разкажем за нашите 

мечти и ги насърчим са следват техните. 

Фондация Лале за поредна година орга-

низира разнообразни събития и инициа-

тиви за интересно отбелязване на Деня 

на бащата в третата неделя на месец 

юни. Тази година Фондация Лале и Сто-

лична община, със съдействието на Сто-

лична дирекция „Пожарна безопасност и 

защита на населението“, СДВР и Столич-

на дирекция „Аварийна помощ и превен-

ция“ организираха съвместно събитие на 

пл. Ал. Невски за гражданите на София 

за да отбележим Деня на Бащата на 18 

юни. В пространството между ул. „11 ав-

густ“ и ул. „Дунав“ множество деца и тех-

ните родители имаха възможността да 

разгледат и са качат в паркираните по-

жарна кола, полицейски автомобил, джип 

и мотори, авариен автомобил, термо-

камера и да си поговорят с пожарникари-

те и спасителите. 

 

Правим това събитие, защото знаем, че 

независимо от културни, религиозни и  



Годишен отчет 2017                                                                       28 

 

социални различия, много хора осъзнават 

важната роля, която бащата, дядото, вуй-

чото, чичото, по-големият брат - значими-

те за децата мъжки фигури в семейството 

- имат за тяхното пълноценно развитие. 

Известно е, че бащите (биологични, оси-

новители или с друга бащинска роля) по-

магат на децата да имат добри приятелст-

ва и представяне в училище; пълноценни 

отношения с възрастните; по-малко проб-

леми с поведението и риск от употреба на 

наркотици и най-важното - да имат добро 

самочувствие и бъдеща реализация. 

 

 

Седмица на Бащата 2017 

 

Преди много време, в самото началото на 

работата ни в България, Фондация Лале 

подкрепяше проекти за деца, за майки, за 

хора с увреждания, за възрастни хора, за 

хора в малки населени места… Много бър-

зо разбрахме, че децата, майките, бащи-

те, бабите, хората с увреждания, младе-

жите със затруднения … са заедно в се-

мейства. Затова от години подкрепяме 

проекти за семейства и общности.  

 

Знаем, че бащите и значимите мъже от 

семейния кръг са важни за развитието и 

добруването на децата. Те носят модел на 

поведение. Те са фактор за образованието 

на децата. Те имат значение за неприема-

не на насилието в живота на децата и 

младежите. Те са опора за децата си и за 

майката. 

 

Затова и тази година участвахме активно 

в Седмица на Бащата през ноември 2017. 

Насърчихме и колеги и партньори от Со-

фия и страната да се включат с различни 

инициативи и събития, които те сами ще 

планират заедно с децата и бащите, с ко-

ито работят. 

 

 

 

Европейски ден на солидарност 
между поколенията, 29 април  

Много организации и хора от всички въз-

расти участваха в Европейски ден на соли-

дарност между поколенията в България.  В 

дните около 29 април те организираха и 

участваха в различни местни инициативи - 

срещи, концерти, игри и състезания, дис-

кусии, представления, посещения и др. 

Общото във всички тези събития бяха те-

мите за приемственост, зачитане и свърза-

ност между хората в семейството, в про-

фесията и обществото. Това е и идеята на 

ежегодната кампания - да насърчим раз-

лични събития с участието на хора от 

всички поколения, които ни напомнят кол-

ко важни и нужни са ни разбирането, за-

читането и солидарността между хората в 

днешния свят. Фондация Лале обяви тази 

кампания за девета поредна година. 

 

Денят 29 април е обявен за Европейски 

ден на солидарност между поколенията 

през 2008 г. с цел да насочи вниманието 

на обществото към нуждата от актуализи-

ране на политиките за възрастните хора в 

Европейски съюз. Солидарността между 

поколенията има ключова роля за разви-

тието на справедливи и устойчиви системи 

в контекста на икономически и социални 

предизвикателства в Европейския съюз. 

Солидарност между поколенията означава 

устойчиво развитие. 



Годишен отчет 2017                                                                       29 

 

„Общество на всички възрасти” 
- кампания за Международния 
ден на възрастните хора -  
1 октомври  

За десета поредна година Фондация Лале 

организира кампания „Общество на всички 

възрасти” по повод на 1 октомври като по-

кани колеги, партньори и съмишленици да 

се включат и заедно да покажем внимание 

и отношение към  нашите майки и бащи, 

баби и дядовци, учители и приятели. Зна-

ем, че ежедневието на възрастните хора 

често не е лесно, но от тях знаем че най-

много тежат самотата, изолацията, липсата 

на разбиране и зачитане. 

Благодарим на всички, които се включиха 

в кампанията и помогнаха заедно да пока-

жем признанието си към възрастните хора 

и да чуем какво те имат да ни кажат. В 

Деня на възрастните хора, който също та-

ка е и Ден на музиката и поезията, се 

включиха клуб „Сребърна есен” при Бла-

готворително дружество „Д. Паприкова” в 

София; Младежкия общински съвет и До-

ма за стари хора в Сливен; Народно чита-

лище „Дружба 1993“ в Сливен и клуб на 

пенсионера „Дружба“; клуб "Сръчници"; 

Народно читалище „Надежда - 1903” село 

Имренчево; Народно читалище „Петър 

Парчевич - 1927” в село Асеново, общ. 

Никопол; Народно читалище „Развитие-

1926” в  село Стража, общ. Търговище; 

Библиотека при Народно читалище 

„Светлина – 1929г.” в село Труд, общ. Ма-

рица заедно с децата от четвърти клас от 

местното ОУ; Фолклорна група „Здравец” 

към Народно читалище „Слънчев лъч-

1902г.”, с. Островче; Народно читалище 

„Съгласие-1883"; Народно читалище 

„Христо Ботев-1927” и Кметството в село 

Коиловци; Народно читалище „Христо Бо-

тев-1927“ в село Комарево, общ. Бяла 

Слатина; Национален български универ-

ситет - Трета възраст и БАП; Сдружение 

Дружество „Знание“; Сдружение „Семеен 

център – Мария. 
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Доброволчество 
 
Корпоративни доброволци подкрепят 

образователни и социални каузи 

Расте броя на компаниите и техните слу-

жители, които организирано и целенасоче-

но се включват в доброволчески инициа-

тиви за да подпомогнат работата на граж-

дански и обществени организации. През 

месец април стотици служители на AIG 

България, Експириън България и Quintiles 

България отделиха половин работен ден, 

за да подпомогнат с усилията си разнооб-

разни социални и образователни инициа-

тиви. Те се включиха в доброволчески дни 

в Националната библиотека, Музейко, Сто-

лична градска библиотека, Асоциация „И 

нас ни има”, Благотворително дружество 

“Донка Паприкова”, Фондация „Светът на 

Мария“ и други. Подкрепата на добровол-

ците за деца, младежи, възрастни хора, 

библиотеки, музеи и клубове е важна и за 

двете страни.  

 

 

Европейска Конференция  

Корпоративно доброволчеството 2017 

„Партньорство за въздействие“,  

Мадрид 8-10 май  

 

Расте броя на компаниите и техните слу-

жители, които организирано и целенасо-

чено се включват в доброволчески иници-

ативи, за да подпомогнат работата на 

граждански и обществени организации. За 

да отговорят на нуждите от споделяне на 

опит в организирането и оценяването на 

въздействието от корпоративното добро-

волчество, IAVE и Фондация Telefonica до-

макинстваха годишната Европейска кон-

ференция с над 150 участници. Мария 

Петкова представи опита на Фондация Ла-

ле в България. 

 

 

Дни на добри дела 

 

За трета поредна година в последната 

седмица на май насърчихме доброволчес-

ки инициативи в Дните на добри дела. 

Идеята на кампанията е повече и нови хо-

ра да се включат като доброволци в раз-

лични местни инициативи и събития. От 

опит знаем, че има много и интересни на-

чини човек да помогне, да започне нещо 

ново или промени нещо за себе си, децата 

си, семейството и съседите си. Желаната 

промяна винаги започва от самия теб. 

През последните дни на месец май парт-

ньори и колеги организираха в страната 

разнообразни инициативи с участието на 

доброволци, насочени към за деца, въз-

растни хора или всички жители на населе-

ното място. Доброто настроение и доброто 

самочувствие от добрата работа се виждат 

и на снимките.  
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Доброволци на ЕС за хуманитарна  

помощ 

 

На 25 и 26 май екипът на Фондация Лале 

получи на място в София обучение за 

оказване на техническа помощ, чиято цел 

бе да развие капацитета на фондацията 

и  да приведе работата й с доброволци в 

съответствие със стандартите за качество, 

изисквани от инициативата на Европейска-

та комисия "Доброволци на ЕС за хумани-

тарна помощ“. 

Обучители бяха Кася Тузиевич и Сандра 

Виктория Салазар от Alianza por la Solidar-

idad, Испания и Розалинд Дуигнан-

Пеърсон и Дейвид Хеджис от Volunteering 

Matters, Великобритания. Проектът е ини-

цииран от четири организации - Alianza 

por la solidaridad, Volonteurope, HBAid и 

GVC, които ще обменят и споделят своя 

опит в хуманитарната помощ и менидж-

мънта на доброволци с други организации 

от цяла Европа - Chance for Life (Румъния), 

Imago Mundi (Румъния), Asociatia Act Inte-

gration (Румъния), Croatian Baptist Aid, 

Foundation for Africa (Унгария), Terület-

fejlesztők a Vidékért Egyesület (Унгария), 

Solidarite Laique (Франция), La Ligue de 

l'enseignement, Fédération des Vosges 

(Франция), SOS Malta, ARCI Catania 

(Италия), CESVOT (Италия), ARCS Culture 

Solidali (Италия), Gondwana (Италия), Vol-

unteering Matters (Великобритания), ASUR 

(Испания), MPDL (Испания) и Фондация 

Лале (България).   

 

 

Фондация Лале, НАРД и БЦНП с обща 

позиция за регламентиране на  

доброволчество в България 

 

В началото на юли в Народното събрание 

бе внесен проект на Закон за изменение и 

допълнение на Закона за младежта, като 

едно от предложенията е свързано с мла-

дежко доброволчество. По тази повод Бъл-

гарски център за нестопанско право, На-

ционален Алианс за работа с доброволци и 

Фондация Лале публикуваха обща пози-

ция, която заедно с пълния списък на под-

крепилите я организации и хора, беше 

внесена в Народното събрание в първите 

дни на септември. 

 

Приемането на секторна регламентация на 

въпроси от общо значение, които не зави-

сят от възрастта на доброволците, от конк-

ретната дейност или организацията, която 

те подкрепят, не може да постигне жела-

ния ефект – стимулиране и насърчаване 

на доброволчеството в България, както се 

предлага в Закона за младежта. Без общ 

закон за доброволчеството, такъв  подход 

ще постави в неравностойно положение 

организациите, които работят с добровол-

ци, които не са младежи (14-29 години). 

Тези организации няма да могат да изда-

ват „доброволчески книжки“, защото изме-

ненията предвиждат това да е възможно 

само за младежки организации с добро-

волчески дейности. Има риск тези органи-

зации да имат по-малък шанс за публично 

финансиране на доброволческите си ини-

циативи, тъй като според законопроекта 

„публично подпомагано доброволчество“ 

обхваща само доброволчески дейности на 

младежки организации, подкрепени с пуб-

лични средства. 

 

Повече от 10 години нашите три и много 

други организации, които ежедневно рабо-

тят с и за доброволци, настояват за прие-

мане на закон за доброволчеството, който 

цялостно и систематично да уреди общите 
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аспекти на доброволния труд в България. 

Между 2011 и 2016 година бяха създадени 

няколко работни групи към различни ми-

нистерства по разработването на проект 

на Закон за доброволчеството. Над 150 

организации подкрепиха позицията ни за 

закон за доброволчеството.  

 

 

Годишна среща и конференция на  

Volonteurope “Пътища към правата:  

овластяване на младите европейци” 

 

Годишната среща на членовете на евро-

пейската мрежа за доброволчество Vo-

lonteurope се проведе в Брюксел на 29 ок-

томври. Приети бяха нови членове, а Да-

вид Лопец от La Ligue de l'enseignement, 

Франция бе избран за член на управител-

ния съвет. На следващия ден и много мла-

ди активни хора се включиха в годишната 

конференция на мрежата “Пътища към 

правата: Овластяване на младите евро-

пейци”. В Европа живеят около 90 милио-

на млади хора на възраст от 15 до 29 го-

дини. Участието, отношението, възможнос-

тите им в социалния и икономически жи-

вот е съществено важно за тях и всички 

граждани. Участниците споделиха практи-

ки и информация за участието като начин 

на постигане на права и социално включ-

ване. В рамките на отделни сесии те обсъ-

диха достъпа до правото на образование, 

ментално здраве, запазена околна среда, 

етническа идентичност, жилище и други. 

 

Представен бе и доклад на Volonteurope на 

същата тема, който съдържа преглед на 

международните законови рамки, които 

регламентират права; промени и предиз-

викателства в Европейските общества със 

специален поглед към ролята на добровол-

чеството и доброволците; както и илюст-

рации с конкретни случаи. 

 

 

 

Други дейности 
 
"За Енджиотата и хората" 
 

Започнахме инициативата „За енджиотата 

и хората“ в партньорство с Информацион-

ния портал на НПО в България като еже-

годен конкурс за есе на тема “Защо моята 

организация е важна за хората”. Разбира-

ме, че предизвикателствата вървят ръка 

за ръка с подкрепата. Затова започнахме 

поредица кратки практически съвети как 

да говорим на и за хората. На Интернет 

страницата на Фондация Лале  представя-

ме предложения и коментари на доказани 

професионалисти в писането и публично-

то говорене. Вижте ги: 

 

Съветите на Люба Йорданова, журналист 

във вестник Капитал и член на журито 

през първите две години на конкурса. 

 

Съветите на Марин Бодаков, преподавател 

в СУ “Св. Климент Охридски”, поет и лите-

ратурен редактор на вестник „Култура“. 

 

Съветите на Виктория Блажева, първи ви-

цепрезидент и директор „Комуникации“ на 

УниКредит Булбанк. 

 

Съветите на Джордж Оруел.   

http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/LY%20web.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/MB%20web.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/VB%20web.pdf
http://www.tulipfoundation.net/uploads/NGOs_People/GO_web.pdf
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Проект „6-те принципа на  
Фондация Оук“ 
 

Работна среща в Лейден,  

20 - 24 февруари 

Участниците в работните групи за разра-

ботване на онлайн обучителни модули за 

прилагане на шести принципа на Фонда-

ция Оук се събраха в края на февруари в 

Къщата за правата на детето в Лейден, 

Нидерландия, на интензивна работна сре-

ща в рамките на втората фаза на Програ-

мата за развиване на организационен ка-

пацитет. Целта на срещата бе представи-

телите на неправителствени организации 

от България, Етиопия, Латвия, Молдова и 

Уганда да обсъдят заедно на живо разра-

ботваното в продължение на половин го-

дина съдържание на два от онлайн моду-

лите - за прилагане на висшия интерес на 

детето и на подхода, основан на правата 

на детето. От Фондация Лале в срещата 

участва Мирослава Георгиева. Предстои 

колегите от Child to Child UK да добавят 

направените коментари, корекции и пред-

ложения, след което ще поканим колеги и 

партньори да се включат в пилотното тест-

ване на двата онлайн модула. 

 

 

Работна среща за принципите за  

недискриминация и за детско участие 

 

Представители на неправителствени орга-

низации от България, Етиопия, Латвия, 

Молдова, Сърбия, Танзания и Уганда се 

събраха на втора работна среща в Лейден 

от 3 до 7 юли 2017. Срещата бе в рамките 

на програмата за развитие на организаци-

онен капацитет и целта бе да се обсъди на 

живо съдържанието на два от бъдещите 

онлайн модули - за не-дискриминация и за 

детско участие. От Фондация Лале в сре-

щата участва Мирослава Георгиева. Пред-

стои колегите от Child to Child UK да доба-

вят направените коментари, корекции и 

предложения, след което ще поканим ко-

леги и партньори от България да се вклю-

чат в пилотно тестване на модулите за 

обучение на специалисти, работещи с деца 

и семейства да прилагат 6-те принципа за 

правата на детето на Фондация Оук. 

 

 

 

 

 

 

 Намирам Кодекса на добрите практи-

ки за въздействие за много полезен инст-

румент. Благодарности, че сте го направи-

ли достъпен за организациите в България. 

  

 Д-р Апостол Апостолов, 

 Фондация Ботаника Лайф 
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„Европейско училище по  
общностно организиране“ 
 

По покана на Националната асоциация на 

ресурсните учители /НАРУ/ Мирослава Ге-

оргиева от Фондация Лале участва в обу-

чение на тема „Организиране на групи и 

общности“ с цел да запознае участниците 

с различни групови механизми и начини 

за подкрепа и стимулиране на ефективно 

сътрудничество за постигане на конкретна 

цел в дадена общност. Част от обучител-

ните модули включваха организиране и 

подкрепа на общности за по-ефективно 

разрешаване на проблемите им; групова 

динамика и разрешаване на конфликти; 

изграждане на мрежи от общности; уме-

ния за модериране на дискусии за работа 

с различни общностни групи; развиване 

на лидерски умения и др.  

Обучението се проведе в рамките на про-

ект „Европейско училище по общностно 

организиране“, финансиран по програма 

„Еразъм“+ на ЕК. То се състоя от 18 до 24 

януари в Катовице, Полша. Участниците 

се запознаха и с опита на полската орга-

низация – домакин и координатор на про-

екта Bona Fides Association в организира-

нето на местни общности. Другите органи-

зации, участници в проекта са: Center for 

Community Or-ganizing (Словакия), Hun-

garian Anti-Poverty Network (Унгария), Civil 

College (Унгария), Forum Of Community 

Organizing (Германия) и Националната 

асоциация на ресурсните учители 

(България). 

 

Приключи проект „Европейско  

училище по общностно организиране“ 

с участието на Фондация Лале 

По покана на Националната асоциация на 

ресурсните учители /НАРУ/ Мирослава Ге-

оргиева от Фондация Лале участва в дей-

ностите по проект „Европейско училище 

по общностно организиране“, финансиран 

по програма „Еразъм“+ на ЕК. Последното 

работно посещение беше в Будапеща от 

10 до 17 май. То се проведе с любезното 

домакинство на унгарските партньори 

Hungarian Anti-Poverty Network и Civil Col-

lege. Целта на срещите и представянията 

беше участниците от съседни страни да се 

запознаят с различни модели и техники за 

общностно организиране с цел постигане 

на максимален конкретен ефект. Част от 

обучителните модули включваха разра-

ботване на успешни стратегии за постига-

не на конкретни цели, начини за разреша-

ване на проблеми на общността, тайните 

на разказването и употребата на личните 

истории, комуникации и работа с медии, 

набиране на средства, работа в мрежа и 

др. 
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Солидар - Обучителна  
академия 2017 
 

Европейската мрежа Солидар, в партньор-

ство с британския си член Volunteering 

Matters организираха годишната си Обу-

чителна конференция в Ипсуич, Великоб-

ритания. Тя се проведе на 7 и 8 септемв-

ри. Тази година темата бе 

„Междукултурно образование, гражданско 

участие и мирно съжителство—Научете се 

как да изграждате приобщаващи общнос-

ти“. 

 

Сара Барбер, кмет на Ипсуич, Ууна  Ати-

кен, Изпълнителен директор на Volunteer-

ing Matters и член на Борда на Солидар и 

Джули Уард, депутат в Европейския пар-

ламент приветстваха участниците. 

В рамките на два дни Академията даде 

възможност на представители на 20 орга-

низации от 15 европейски държави да се 

срещнат и разговарят по темата, да обме-

нят опит, идеи и добри практики. От стра-

на на Фондация Лале в академията участ-

ва Мирослава Георгиева. 

 

 

 

 

 

 

 

Заслужено отличие 

Владимир Кисьов, бивш председател на 

Софийския общински съвет и председател 

на Управителния съвет на Фондация Лале, 

получи отличието „Почетен гражданин на 

София“ на тържествената сесия на Сто-

личния общински съвет на 18 септември 

по повод Празника на София. Отличието 

му беше връчено от настоящия Председа-

тел на Столичния общински съвет Елен 

Герджиков с думите „Той е един наистина 

достоен общинар, човек, който е дал мно-

го на нашия град“. 

 

 

Годишна среща на Европейска-
та мрежа за ФГК 2017 в Прага  
 

Фондация Лале представи развитието на 

модела фамилни групови конференции в 

България на годишната среща на Евро-

пейската мрежа в Прага. Тази есен среща-

та бе организирана от Асоциацията за фа-

милни групови конференции в Чешката 

Република с домакинството на IV Район на 

Община Прага. Около 50 представители 

на повече от 20 организации от страни в 

Европа се събраха в Прага за 3 дни на го-

дишната среща на Европейската мрежа за 

ФГК. Участваха колеги от Швеция, Норве-

гия, Нидерландия, Англия, Шотландия и 

Уелс, Италия, Швейцария, Австрия, Бълга-

рия, Словакия, Чехия, Босна и Херцегови-

на, Франция, Германия и други. 
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Списък финансирани проекти  
 
Програма                                          

„Силата на семейството и общността” 

Сдружение „Клуб на нестопанските орга-

низации”, Търговище 

Проект: „Сигурен старт за децата на Търгови-

ще” 

Цел: Да променим в дългосрочен план качест-

вото на живот на семейства с малки деца, кои-

то по една или друга причина живеят в крайна 

бедност и децата им не получават необходими-

те грижи, за да се развиват и израстват нор-

мално.  

Дейности: Ремонт и оборудване на къщата; 

обучение на персонала; разработване на конк-

ретни програми; популяризиране на Къщата в 

общността; предоставяне на комплексна подк-

репа за ранното детско развитие, позитивното 

родителство и овластяване на семейството и 

общността. 

Целеви групи: Минимум 15 деца от 0 до 3 годи-

ни, както и останалите деца от семейството, 

родителите и разширеното семейство, които 

живеят в най-висок риск от изоставяне и нег-

лижиране, на които липсват жизнено важни 

условия за здравословен живот и добро разви-

тие. Като цяло предвиждаме да работим с око-

ло 45 деца и над 50 възрастни.  

Отпусната сума: 9 900 лева 

За контакти: Диана Якимова 

Клуб на НСО – Търговище 

ул. „30 януари” № 1, ет.3 

Търговище, 7700 

Тел. 0601/ 6 34 25 

clubngo@abv.bg  

www.clubngo.org  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сдружение „Съучастие”, Варна 

Проект: „Сигурен старт“ - Детска къща в квар-

тала - Овластяване на семейства и общност в 

грижата за ранно детско развитие” 

Цел: Чрез нарастващо овластяване на семейс-

твата и общността да се намалят случаите на 

насилие над деца, неглижиране, изоставяне 

(или извеждане) от семействата им и да се 

подобрят родителските грижи за осигуряване 

на пълноценно развитие на децата.  

Дейности: Индивидуални и групови срещи за 

информиране на общността. Формиране на 

местна група от родители - доброволци и мла-

дежка доброволна група за подкрепа на се-

мейства в неравностойно социално положение 

и за идентифициране на случаи, при които 

съществува насилие над деца, недобра грижа 

и риск от изоставяне. Оказване на интегрира-

на подкрепа на семейства. Подкрепа на соци-

ално-емоционалното, познавателно и физи-

ческо развитие на децата (включително, ком-

пенсиране на изоставането им) и за подкрепа 

на взаимодействието между деца и родители 

(общуване, игри, грижи) в Детската къща, ко-

ято ще се посещава едновременно от деца и 

родители.  

Целеви групи: Общности и семейства в нерав-

ностойно социално положение, в които не се 

полагат достатъчно добри грижи за децата, 

подложени са на насилие или съществува 

риск за това, както и за тяхното изоставяне 

или извеждане от семействата. 

Отпусната сума: 9 900 лева 

За контакти: Илиян Ризов 

Сдружение „Съучастие” 

ж.к. „Възраждане”, бл.22, ап.91 

Варна 9020 

Тел. 0897 900 950 

ilriz@yahoo.com   

www.sauchastie.org    

mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org
mailto:ilriz@yahoo.com
http://www.sauchastie.org
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От 4 до 6 октомври те споделиха инфор-

мация от своите страни за последни раз-

вития, предизвикателства и успехи, изс-

ледвания и нови практики. Множество 

въпроси и коментари бяха поставени и 

дискусиите бяха много интересни.  Време-

то за „отворено пространство“ включваше 

представяния и обсъждания по темите: 

 Връзки за целия живот – намиране 

на връзки за деца в социални грижи 

 Стандарти за обучение на координа-

тори 

 Присъствие / участие на децата 

 Подготовка на деца и младежи 

 Комуникационни инструменти за ФГК 

 ФГК и домашно насилие 

 ФГК в училище и други. 

  

 

 

 

 

 

 

 Благодаря ви за изпратената инфор-

мация. Най-внимателно прочетох "Кодекс 

на добрите практики за въздействие" и 

неговите принципи - това е полезна ин-

формация за мен. Много добре са форму-

лирани принципите. 

 Прохладна седмица, ведро настрое-

ние  и пъстро лято. 

 

 Красимира Абраамян, 

 Читалище Дружба, Сливен  

 

 

 

Международна конференция 
Социална Европа, Баден,  
25-28 октомври  
 

Представителни на граждански организа-

ции, профсъюзи и благотворителни орга-

низации на църквите от 8 Европейски 

страни се събраха на международна мре-

жова среща в Баден, Германия. Целта на 

участниците в срещата бе да обсъдят ини-

циативата на Европейски съюз за Евро-

пейски стълб на социалните права, която 

ще бъда обявена на Европейската социал-

на среща в Гьотеборг на 17 ноември. До-

кументът е бил предмет на широко общес-

твено обсъждане в много от страните в 

Европейския съюз.  

 

Участниците в срещата разгледаха обстой-

но документа и приеха отворено писмо, в 

което заявяват, че очакват гаранции за 

това, че прокламираните в документа со-

циални права ще бъдат реално достъпи за 

гражданите на Европа и няма да останат 

само на хартия. Писмото беше официално 

внесено в Европейския съвет. 

 

На втория ден от работата на срещата в 

дискусиите се включи и Евелин Гебхард, 

Вицепрезидент на Европейски Парламент. 

Тя подкрепи разбирането, че документът е 

изключително актуален и важен за Евро-

пейските граждани. 
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Други финансирани проекти 
 
 

Благотворително дружество  

„Донка Паприкова” София  

Проект: Палиативни грижи за терминално бол-

ни възрастни хора 

Цел: Да се осигури 24 часова грижа за 15-20 

човека, които са терминално болни, непод-

вижни и се обслужват на легло. 

Дейности: Дейностите в хосписа включват 

лична хигиена, медицински процедури, хране-

не, разговори, следене на физическото и пси-

хическото състояние. Екипът включва лекар, 

медицински сестри и около 15 доброволци, 

които готвят, почистват, пазаруват, разнасят 

храна на обслужваните по домовете, разгова-

рят с тях, четат им книги. 

Отпусната сума: 6 000 лева 

За контакти:  

Д-р Доминик Карагьозов 

ул. “Светослав Тертер” 39 

София, 1124 

Тел. 02/ 946 13 96 

 

 

Фондация „Карин дом“ в партньорство с 

SG Експресбанк България 

Проект:  „Подкрепи семейство” 

Цел: Предоставяне на достъп до качествени 

услуги по ранна интервенция на семейства с 

деца със специални потребности (увреждания) 

и изоставяне в развитието си от цялата стра-

на; повишаване на родителския капацитет и 

подобряване на развитието на детето, което 

да осигури по-добри възможности за социали-

зация на детето в бъдеще – включване в детс-

ка градина, училище, общество. Услугата е 

насочена към родителите на бебета и малки 

деца (0-4 г.), които живеят в по-малки или 

отдалечени населени места и нямат достъп до 

качествени терапевтични услуги. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Веселина Василева, 

гр. Варна, М-ст Свети Никола, п.к. 104 

Телефон/факс: 052 302 517, 052 302 516 

karindom@karindom.org 

www.karindom.org  

 

 

Фондация „Светът на Мария“ 

Проект: „Трудова практика - обучения в тру-

дови и социални умения за младежи с инте-

лектуални затруднения” 

Цел: Хората с интелектуални затруднения в 

активна възраст да развият разнообразни тру-

дови и социални умения и да преодолеят при-

тесненията си от участието в различни соци-

ални ситуации. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Миряна Сирийски 

София 1680, бул. „България“ № 88, офис 8 

Тел. 02/808 171, моб. 0897 892 771; Факс: 

02/854 84 64 

miryana@mariasworld.org 

www.mariasworld.org  

mailto:karindom@karindom.org
http://www.karindom.org
mailto:miryana@mariasworld.org
http://www.mariasworld.org
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Център за приобщаващо образование 

Проект: „Едно училище за всички“ – Фаза 1, с 

подкрепата на Фондация „Америка за Бълга-

рия“ 

Цел: Качествено образование за всички деца, 

което ще позволи на всяко от тях да развие 

пълния си потенциал. 

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Здрава Стоева 

Тел. 0893 38 20 07 

z.stoeva@cie-bg.eu   

www.cie-bg.eu 

www.priobshti.se  

 

 

Фондация „Български център за несто-

панско право“    

Дарение: 50 лева за подкрепа на Клуба на 

фъндрейзъра. 

За контакти:  

Надя Шабани 

ул. “Христо Белчев” 3 

София, 1000 

Тел. 02/ 981 66 17 

http://bcnl.org/  

 

 

Фондация Асоциация „Анимус"  

Есе: „Елена в кутия” в конкурс “За енджиотата 

и хората”.  

Отпусната сума: 500 лв. 

За контакти: Ренета Величкова 

Кризисен Център „Света Петка" към Фондация 

"Асоциация Анимус" 

Тел. 0878 670 574 

crisiscentre@animusassociation.org  

СНЦ „Младежки и граждански инициати-

ви в Розовата долина“(СНЦ „МГИРД“) 

Проект: „Който хляб меси, той добро мисли!“ 

Цел: Създаване на условия за социална адап-

тация и трудотерапия за децата със СОП и ув-

реждания към социален център „По-добре за-

едно“ и насърчаване доброволчеството и съп-

ричастността сред младежите. 

Дейности: Организиране на „Хлеботерапия“ в 

двора на младежкия информационен център 

за деца със СОП и увреждания към Социален 

център „По-добре заедно“. Центърът е голям, с 

оформена площадка за игра и циментирана 

площадка, на която бяха изнесем големи маси, 

на които децата, заедно с представители на 

„Хлебна къща“-Пловдив месиха хляб и рисува-

ха върху брашно. Десет от активните ни мла-

дежи –доброволци помагаха на децата, а ро-

дителите на децата осигуриха брашно и боя за 

сладки за инициативата. 

Отпусната сума: 100 лв. 

За контакти: Цветина Захарлиева 

Карлово, 4300 

ул. „Генерал Карцов“ 71 

Тел. 0888 054 233 

mgird@abv.bg  

https://www.facebook.com/mgirdrosevalley/   

 

 

 

mailto:z.stoeva@cie-bg.eu
http://www.cie-bg.eu
http://www.priobshti.se
http://bcnl.org/
mailto:crisiscentre@animusassociation.org
mailto:mgird@abv.bg
https://www.facebook.com/mgirdrosevalley/
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Читалище „Освобождение 1884”,  

с. Шейново 

Проект: „Децата от с. Шейново участват като 

доброволци в кампанията „Дни на добри дела“ 

заедно с фондация Лале“ 

Цел: Повишаване знанието, уменията и опита 

на младежите в сферата на доброволчеството, 

както и  осъзнаване на ползите и положител-

ното влияние върху психическото и физическо 

здраве на младите хора от включването им в 

различни доброволчески инициативи. Чрез 

доброволческите инициативи да допринесем 

за развитието на младите хора, да им предос-

тавим възможност за социално включване и 

гражданско развитие. Обществото да ни прие-

ме като организация, която прилага добрите 

практики на доброволчеството. 

Дейности: В рамките на два часа деца от ром-

ски произход с желание почистиха най-

посещаваните зони в селото- зоната около 

училището и парка в центъра на с. Шейново. 

В инициативата се включиха 42 човека добро-

волци  - 31 младежи от ромски произход и 11 

доброволци, включително учители от учили-

щето в селото, администрацията от Кметството 

и младежи от настоятелството на читалището. 

Доброволци ни помогнаха при закупуването 

на храна за младежите участвали в инициати-

вата. Бяха приготвени сандвичи за всички и 

децата се нахраниха спокойно след положе-

ния усърден труд. Наши партньори бяха Кмет-

ството в селото и учителите от ОУ “Петър Бе-

рон“ с. Шейново. 

Отпусната сума: 90 лв. 

За контакти: Росица Зланкова 

с. Шейново, общ. Казанлък 

Тел. 0884 281 974 

oswobojdenie_sh@abv.bg  

Сдружение „Утро за мечтатели“, Златица 

Проект: „Божур за засаждане и отглеждане на 

цветя“ 

Цел: Сдружението, заедно с доброволките от 

дамски клуб „Божур“, да засади пролетни цве-

тя в Парка на Орлите, намиращ се в гр. Божу-

рище. 

Дейности: Паркът е отворен за жителите на 

града и ние го облагородихме като засяхме 

една леха с пролетни цветя, каквито до този 

момент в парка няма, вкл. божури, които са 

символ на града ни /но за жалост постепенно 

изчезват от поляните му/. Доброволките от 

дамския клуб осигуриха част от цветята, които 

засадихме в парка от своите собствени гради-

ни. 

Отпусната сума: 100 лв. 

За контакти: Лазарина Бонева 

Златица, 2080 

Ул. „Владислав Варненчик“ 6 

Тел. 0899 722 766 

utro.mechtateli@gmail.com  

https://bg-bg.facebook.com/utro.mechtateli  

 

 

 

Сдружение „Бъдеще за децата”, Казанлък 

Организиране на фамилни групови конферен-

ции за семейства в общината  

Отпусната сума: 1 500 лева  

За контакти: Мария Гинева  

Сдружение „Бъдеще за децата”  

ул. „Войнишка” № 25  

Казанлък, 6100  

Тел. 0878 379 261  

special_child@abv.bg    

www.speckids.org  

mailto:oswobojdenie_sh@abv.bg
mailto:utro.mechtateli@gmail.com
https://bg-bg.facebook.com/utro.mechtateli
mailto:special_child@abv.bg
http://www.speckids.org
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Народно читалище „Христо Ботев-1927“,  

с. Комарево 

Проект: „Да облагородим двора в читалището“ 

Цел: Изграждане интерес у децата към родната 

природа, грижливо отношение и поемане лична 

отговорност за опазването и заедно с техните 

родители и жители на селото. 

Дейности: Почистване на двора от храсти и 

треви; Изработка и поставяне на пейки и кош-

чета; Оформяне на лехи за цветя и засаждане; 

Организиране на хепанинг с ревю на костюми 

изработени от отпадъчни материали. 

Отпусната сума: 100 лв. 

За контакти: Веселка Борисова 

с. Комарево, 3247 

ул. „Софроний Врачански“ 2   

Тел. 0894 318 086 

uisi2007@abv.bg  

 

 

 

 

Сдружение „Клуб на нестопанските орга-

низации”, Търговище 

Организиране на фамилни групови конферен-

ции за семейства в общината  

Отпусната сума: 900 лева 

За контакти: Диана Якимова  

Клуб на НСО – Търговище  

ул. „30 януари” 1, ет.3  

Търговище, 7700  

Тел. 0601/ 6 34 25  

clubngo@abv.bg   

www.clubngo.org  

 

 

Училищно настоятелство при детска гради-

на „Здравец“, Попово 

Проект: „Да посрещнем лятото заедно“ 

Цел: С помощта на родители на деца от детска-

та градина и приятели на настоятелството да се 

проведат инициативи за подобряване на усло-

вията за игра на децата и подобряване на вън-

шния вид на уредите и съоръженията за игра и 

двора на детската градина. 

Дейности: Боядисване на оградата и съоръже-

нията за игра в двора на детската градина, 

както и почистване на района около градината. 

Като доброволци бяха привлечени родители и 

младежи от квартала - само външни за органи-

зацията хора. 

Отпусната сума: 80 лв. 

За контакти: Владимир Начев 

Попово, 7800 

ул. Гагарин 1 

тел. 0608/43522  

dg_zdravec_popovo@abv.bg  

 

 

 

Фондация "Ръка за помощ", Добрич 

Организиране на фамилни групови конферен-

ции за семейства в общината  

Отпусната сума: 2 900 лева  

За контакти: Албена Бонева  

Фондация „Ръка за помощ”  

ул. „Добротица”, бл. 9, ет. 3, ап.6  

Добрич 9300  

Тел. 0897 003 755  

office@hhf.bg   

www.hhf.bg 

mailto:uisi2007@abv.bg
mailto:clubngo@abv.bg
http://www.clubngo.org
mailto:dg_zdravec_popovo@abv.bg
mailto:office@hhf.bg
http://www.hhf.bg
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Читалище “Пробуда 1961”, Кюстендил 

Проект: „Да облагородим двора в читалището“ 

Цел: Да се създадат дейности на открито свър-

зани с обновяването и облагородяването на 

прилежащия терен към читалището, чрез което 

да се създадат по-добри условия, както за мла-

дите така и за по възрастните хора в квартала. 

Младите хора да се включват в доброволчески 

инициативи за опазване на околната среда, да 

водят здравословен начин на живот и заедно с 

това да създаде у тях отговорно отношение към 

природата и нейното опазване. 

Дейности: Обновяване на дървените пейки и 

съдове за сметосъбиране; Почистване на при-

лежащия терен; Засаждане на цветя и храсти. 

Отпусната сума: 96 лв. 

За контакти: Милена Маркова 

Кюстендил, 2500; ул. „Тинтява” 12 

Тел. 0892 459 093 

probuda_kn@abv.bg 

http://probudakn.org  

 

mailto:probuda_kn@abv.bg
http://probudakn.org
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Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       44 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       45 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       46 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       47 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       48 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       49 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       50 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       51 

 

 

Финансов отчет и Доклад на независим одитор 



Годишен отчет 2017                                                                       52 

 

 
Фондация Лале  

Годишен отчет 2017 
 

Снимки: Архив на Фондация Лале  
 
 
 
 

Банка ING София 
BIC: INGBBGSF 

 

IBAN в лева : BG92 INGB 9145 1001 7292 15  
IBAN в евро: BG15 INGB 9145 1401 7292 10  

IBAN в долари: BG28 INGB 9145 1101 7292 19 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

София 1124 
Ур. Река Осъм 1, ап. 2 
Тел: +359 2 944 27 55 

www.tulipfoundation.net 
info@tulipfoundation.net  


